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Twin Stimulus
ทางการจีนเผย Manufacturing PMI ก.ค. 50.4 ลดลงจาก 50.9 วัตถุดิบ
ราคาพุ่ง การปิ ดซ่อมบารุ ง และสภาพอากาศเลวร้าย กดดันกิจกรรมภาค
ผลิตจีนขยายตัวต่าสุดในรอบ 17 เดือนหรือนับตัง้ แต่หลัง lockdown ก.พ.
2020 ขณะดัชนี ย่อย “ยอดสั่งซือ้ ใหม่ภาคส่งออก” (new export orders)
ลดลง 3 เดือนติดและต่ากว่า 50 “หดตัว” เทียบกับเดือนก่อน ดูเหมือนจะ
สะท้อนการอ่อนตัวในฝั่ งดีมานด์แต่ไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากรายงานระบุว่า
ผูผ้ ลิตบางส่วนไม่รบั ออร์เดอร์เพราะต้นทุนวัตถุดิบพุ่งบีบอัตรากาไร ดัชนี
PMI นอกภาคผลิตอยู่ท่ี 53.3 ลดลงเพียงเล็กน้อยจาก 53.5 เมื่อเดือน มิ.ย.
ไฉซิน PMI ภาคผลิต 50.3 ต่าสุดใน 16 เดือน สอดคล้องตัวเลขทางการ
China Daily สื่อกระบอกเสียงรัฐบาลปั กกิ่ง ส่งสัญญาณชัดเจน (2 ส.ค.)
คาดว่าจีนจะเพิ่มมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจในช่วงครึง่ ปี หลัง ผลจากการ
ประชุมนัดสาคัญเมื่อวันศุกร์ Political Bureau of the Communist Party of
China Central Committee ผูก้ าหนดนโยบายรับรู ค้ วามไม่สมดุลและขาด
เสถียรภาพของการฟื ้ นตัว ผูน้ าระดับสูงตัดสินใจว่า “นโยบายคลังเชิงรุ ก”
(proactive fiscal policy) ควรมีบทบาทมากกว่าในการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ส่วนนโยบายการเงินควรเสริม สภาพคล่องให้เ พียงพอ โดยเฉพาะธุร กิ จ
ขนาดเล็ ก และภาคส่ ว นที่ เ ผชิ ญ แรงกดดัน นอกจากนี ้ ผลประชุม ยัง ย า้
ทิศทางชัดเจนว่าต้องการมุ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมสาคัญ อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า
(electric vehicles: EVs) การค้า ออนไลน์ใ นชนบท (rural e-commerce)
และระบบขนส่งโลจิสติกส์ (logistics delivery systems) เพื่อขยายความ
ต้องการภายในประเทศและกระตุน้ การลงทุน

วุฒสิ ภาสหรัฐปรับปรุ งแผนลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานมูลค่า $1 ล้านล้าน
คาดว่าจะแล้วเสร็จและโหวตได้ในสัปดาห์นี ้ โดยร่างฯดังกล่าวประกอบด้วย
วงเงินใหม่ $550,000 ล้าน สมทบกับยอดเก่า $450,000 ล้าน (อนุมตั แิ ล้ว)
ท่ า มกลางหลายปั จ จั ย เสี่ ย ง ไม่ ว่ า จะเป็ น โควิ ดกลายพัน ธุ์ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ตึงเครียดระหว่าง สหรัฐ -จีน เราเห็นการใช้เครื่องมือนโยบาย
กระตุน้ ด้าน “การลงทุน” มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ในทัง้ 2 เศรษฐกิจมหาอานาจ
เป็ นปั จจัยบวกต่ออุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์
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ประชุ ม 2 วันเสร็จ (27-28 ก.ค.) เฟดไม่มีเซอร์ไพรส์ คณะกรรมการ
FOMC เสี ย งเอกฉันท์ชีเ้ ศรษฐกิ จ สหรัฐยัง คง “แข็ ง แกร่ง ” อย่ างไรก็ตาม
ประธาน Powell ยืนยันแข็งขันว่า สภาวะปั จจุบันยังห่างไกลจากจุดที่จะ
ถอนนโยบายผ่อนคลาย เพราะถ้อยแถลงเขียนอธิบายภาพการฟื ้ นตัวของ
เงิ น เฟ้ อ และตลาดแรงงานแค่ “progress” ไม่ ใ ช่ “substantial further
progress” ตามเงื่อนไขการลด QE ที่เฟดวางไว้
ขาใหญ่ Goldman คาดเฟดส่ ง สั ญ ญาณนั บ ถอยหลั ง tapering ก.ย.
ก่อนที่จะประกาศจริงๆในการประชุมครัง้ สุดท้ายของปี (ธ.ค.) สัญญาฟิ ว
เจอร์ส สะท้อ นความน่ า จะเป็ น เต็ม 100% ที่ เ ฟดจะขึน้ ดอกเบี ย้ 25 bps
ภายในเดือน มี.ค. 2023 ขณะบางเสียงในตลาดเก็งดอลลาร์แข็งค่า
เรามองทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน “ห่างไกลจากความแน่นอน” แม้เฟด
เตรียมเดินหน้าลด QE ขึน้ ดอกเบีย้ ดอลลาร์ก็ไม่จาเป็ นต้องแข็งค่าเสมอไป
เพราะถ้าดอกเบีย้ ขึน้ ช้ากว่าเงินเฟ้อ ดอกเบีย้ แท้จริงก็จะติดลบหนักกว่าเดิม
กดดอลลาร์อ่อนค่าได้ นอกจากนีย้ งั ต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับความเร็ว
ในการถอนนโยบายผ่อนคลายของประเทศอื่นๆด้วย โดยหากธนาคารกลาง
แห่งใด “เข้มงวดกว่าเฟด” สกุลเงินของที่น่นั ก็อาจแข็งค่าได้
เฟดมีแนวโน้มปรับนโยบาย “ตามหลัง” เงินเฟ้ อซึ่งน่าจะ “สูงและลากยาว”
(behind the curve) หนุนราคาโภคภัณฑ์รวมถึงหุน้ กลุม่ ที่อิง commodities
เช่น โลหะและเหมืองแร่ KT-MINING (ชอบอยู่แล้ว) แม้กระทั่ง “ทองคา”
เราก็ตดั สินใจปรับมุมมองดีขนึ ้ เป็ น neutral (เดิม underweight)

ยีลด์แท้จริงสหรัฐไม่เคยติดลบหนักเท่านีม้ าก่อน!

10-Year Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) หลุ ดทุ กแนวรั บ
ลงมาแถว -1.16% ท่าทีเฟด behind the curve คล้ายต้องการกด “ต้นทุน
การเงินแท้จริง” ให้ต่าติดลบหนักกว่าที่เคยทา ส่วนหนึ่งเพราะรัฐบาลไบเดน
ต้องกูเ้ งินมหาศาลมาใช้จ่ายโครงการต่างๆ Real Yields จึงอาจต่าลงอีก
เปิ ด upside ให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงทองคามีโอกาสทะยานขึน้ ได้อีก
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Key Asset View (Long Term)
กลุ่ม
ไทย

ปัจจัย
 ยีลด์พนั ธบัตรไทยน่าจะคลายความตึงตัวตามสหรัฐ แต่ผลตอบแทนต่าไม่คอ่ ยน่าสนใจ มีไว้เพือ่ ให้สภาพคล่องเป็ นหลัก
กองทุนทีเ่ น้นตราสารเกรดสูง ดูเรชันยาว
่
เช่น KT-BOND อาจมีไว้เพื่อป้ องกันความเสีย่ ง risk off ส่วน KT-GCINCOME
ตลาดพัฒนาแล้ว 
เป็ นตัวเลือกทีด่ สี าหรับเครดิต แต่ตลาดพัฒนาแล้วยีลด์ต่า spreads แคบ (แพง) น่าแสวงหาโอกาสในตลาดอื่นบ้างเช่น จีน
ตราสารหนี้
China Bond มีแนวโน้ มเป็ นที่ต้องการมากขึ้น จีนเปิ ดตลาดดันตราสารหนี้เข้าดัชนีระดับโลก ต่างชาติยงั ถือครองน้อย
เงินหยวนมีเสถียรภาพสูง เป็ นปั จจัยดึงดูด fund flows ในระยะยาว ยีลด์ตราสารหนี้จนี สูงกว่าตลาดพัฒนาแล้ว อัตราการ
จีน

ผิดนัดชาระต่า (แต่มกั เป็ นข่าวครึกโครม) ตลาดบอนด์จนี พัฒนาต่อเนื่องเปิ ดโอกาสสร้าง alpha แก่กองทุนทีบ่ ริหารเชิงรุก
นอกจากนี้ ตราสารหนี้สกุลหยวนเคลื่อนไหวไม่คอ่ ยสัมพันธ์กบั สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ จึงช่วยกระจายความเสีย่ งได้ดี
ดีเลย์ = รันเวย์สนั ้ โควิดระลอกใหม่ทาให้การเปิ ดเศรษฐกิจล่าช้ากว่าแผนเดิมมาก ตลาดหุน้ ไทยจึงมี “รันเวย์” สัน้ ลง
ไทย
 เรือ่ ยๆจนเริม่ “ไม่คมุ้ เสีย่ ง” เมือ่ นโยบายการเงินสหรัฐใกล้เข้าสูโ่ หมด normalization (เฟดเตรียมขึน้ ดอกเบีย้ /ลด QE)
Climate: The New Defensive รัฐบาลทัวโลกทุ
่
่มงบมหาศาลลงทุนโครงการลดโลกร้อน Climate Change อย่างต่อเนื่องไปอีก
หลายปี หรือหลายสิบปี ขา้ งหน้า จนกว่าจะบรรลุเป้ าหมายตาม “ข้อตกลงปารีส” (Paris Agreement) ซึ่งมุ่งขจัดการปล่อยก๊าซ
โลก
ชอบ KT-CLIMATE 
คาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือศูนย์ (net zero) และจากัดอุณหภูมโิ ลกเฉลีย่ ให้สงู ขึน้ ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ภายในช่วงกลาง
ศตวรรษ Climate Change จึงมาแรงแซงทุกธีมลงทุนเข้าข่ายหุน้ defensive บนแนวโน้มความ “แน่นอน” ดังกล่าว
ชอบ KT-HEALTHCARE (หุน้ อเมริกาเหนือ > 80% มิ.ย.) เศรษฐกิจสหรัฐฟื้ นแกร่งแต่น่าจะพ้นจุดพีคของการเร่งตัวไปแล้ว
สหรัฐฯ
ชอบ Healthcare  และอาจเริม่ ชะลอ สนับสนุนการลงทุนสไตล์ Defensive Growth เช่น Health Care Sector ขณะภาพรวมราคาหุน้ ยังไม่แพง
ราคาหุ้นสะท้อนปัจจัยบวกไปมากและนานพอสมควร ECB เร่งซือ้ พันธบัตรช่วยกดยีลด์ไว้รวมถึงแพคเกจกระตุ้นการ
ยุโรป
 คลังยังคงเป็ นปั จจัยหนุ นเศรษฐกิจ ขณะ “แผนปฏิรูปสีเขียว” (Green Deal) มุ่งแก้ปัญหา Climate Change เป็ นปั จจัย
ขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาว… หุน้ ยุโรปขึน้ มามากคงต้องพักฐานบ้าง อาจพิจารณาทยอยสะสมเมือ่ อ่อนตัว
สภาพคล่องสูงเป็ นปัจจัยหนุนหุ้นขนาดเล็ก BOJ คงขึน้ ดอกเบี้ยช้ากว่าธนาคารกลางหลักอื่นๆ เปิ ดทางให้พอร์ตหุน้
ญี่ปนุ่
(มุมมองบวก)  small cap ซึง่ บริหารเชิงรุกเช่นกองทุนหลัก KT-JAPAN มีโอกาสดีทจ่ี ะสร้างผลตอบแทนชนะตลาด (alpha)
เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการลดความเสี่ ยงค่ าเงิ นดอลลาร์ เนื่องจาก KT-AASIA master fund คลาส USD hedged
ตราสารทุน แปซิ ฟิก 
ช่วยลดความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นระหว่าง USD กับสกุลเงินของประเทศทีเ่ ข้าไปลงทุน
EM แต่ละประเทศ/ภูมิภาคฟื้ นตัวไม่เท่ากัน ทัง้ นี้ระยะยาว Emerging Markets มีศกั ยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูง
ตลาดเกิ ดใหม่ 
ราคาหุน้ EM ยังถูกเทียบกับตลาดพัฒนาแล้ว ขณะเงิน EM หลายสกุลมีโอกาสแข็งค่าขึน้ จากระดับทีย่ งั คงต่ามาก
อ่อนตัวระยะสัน้ แต่มีโอกาสเติ บโตสูงระยะยาวยังคงใช้เป็ น “แกนพอร์ต” คนชัน้ กลางเติบโตขับเคลื่อนการบริโภค
เอเชีย
ข้อตกลงการค้าเสรีสนับสนุ นการส่งออก โอกาสเปิ ดกว้างสาหรับพอร์ตเชิงรุก ผูล้ งทุนสามารถใช้ KT-ASIAG เป็ นส่วน
(ไม่รวมญี่ปน)
ุ่ 
หนึ่งของ core positions เนื่องจากกองทุนหลักมุ่งแสวงหาหุน้ “คุณภาพสูง” และ “โอกาสเติบโตสูง” เป็ นหลัก
ปัจจัยลบด้านกฎระเบียบสะท้อนในราคา หุน้ จีน “จาเป็ นต้องขึน้ ” ในระยะยาว เพื่อให้เกิด wealth effect สนับสนุ นการ
จีน
 บริโภค รัฐบาลจีนคุมเข้มบางธุรกิจ (เทคฯ, การศึกษา) แต่ก็เพิม่ แรงสนับสนุนบางธุรกิจ เปิ ดโอกาสให้ active managers
กองทุนหลักทัง้ KT-CHINA และ KT-Ashares เข้าซือ้ หุน้ ดีๆทีไ่ ม่โดนกระทบโดยตรงแต่ราคาลงมามากเกินไปตามตลาดได้
อาเซี ยนไม่น่าพร้อมรับมือโควิ ดกลายพันธุ์และเฟดขึ้นดอกเบี้ย ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาวก็ไม่เด่น หุ้นเวียดนาม
อาเซียน

น่าสนใจเพราะศักยภาพการเติบโตสูงแถมมีโอกาสอัพเกรดเป็ น EM แต่ยงั ไม่แข็งแรงพอทีจ่ ะเผชิญ 2 ความท้าทายดังกล่าว
อิ นเดียมี “พลังแฝง” ในแหล่งรายได้ของรัฐ ทัง้ การจัดเก็บภาษีเพิม่ ขึน้ ตลอดจนการขายทรัพย์สนิ และ privatization
อิ นเดีย  ช่วยลดความเสีย่ งจากภาวะขาดดุลงบประมาณ ปั จจัยขับเคลื่อนระยะยาวโดดเด่น: แรงงานขยายตัว financial deepening
ปฏิรปู บริโภคโตสูง digitalization ...หุน้ อินเดียขึน้ มามากจึงเสีย่ งพักฐานในระยะสัน้
นโยบายลดโลกร้อนกดดันแนวโน้ มดีมานด์ระยะยาวไม่สดใส เราจึงไม่ค่อยสนใจการลงทุนในสินทรัพย์ท่ตี ้องพึง่ พา
น้ามัน
 การปรับตัวขึน้ ของราคาน้ามัน เพราะน่าจะเผชิญความเสีย่ งขาลง (downside risks) มากกว่าขาขึน้
เฟด Behind The Curve คล้ายต้องการกด “ยีลด์แท้จริ ง” ติ ดลบหนักกว่าอดีต สนับสนุ นการกู้เงินจานวนมหาศาล
ทองคา 
ของรัฐบาลไบเดนเพือ่ ใช้จ่ายโครงการต่างๆ Real Yields จึงอาจต่าลงอีก เปิ ด upside ให้ราคาโภคภัณฑ์รวมถึงทองคา
สิ นทรัพย์
ความต้องการโลหะหลายชนิ ดเพิ่ มขึน้ แบบก้าวกระโดดในระยะยาว ตามแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ทางเลือก
โลหะ &
อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้ า (Electric Vehicles: EVs) และพลังงานสะอาด เป็ นปั จจัยบวกระยะยาวสาหรับการลงทุน KT-MINING

เหมืองแร่
หุน้ กลุ่ม Metals & Mining เพิง่ ฟื้ นตัวหลังผ่านพ้นการปรับฐานในช่วงเดือน มิ.ย. เปิ ดโอกาสเข้าซือ้ สะสมรอบใหม่
ราคาขึ้นมามากและนานแล้วด้วยธีมเปิ ดเศรษฐกิ จ (เฉพาะตลาดทีใ่ ช้วคั ซีนโควิดประสิทธิภาพสูงและฉีดอย่างทัวถึ
่ ง)
อสังหาริ มทรัพย์ 
ทว่าศักยภาพการเติบโตระยะยาวและความสามารถปรับขึน้ ค่าเช่าของอสังหาฯโดยภาพรวมอาจจะไม่คอ่ ยโดดเด่นเท่าไรนัก
มุมมองในระยะ 6 เดือนขึน้ ไป

มุมมอง



= Overweight
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= Underweight



= Neutral
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ข้อความจากัดความรับผิด (Disclaimer)
• “ผูล้ งทุนต้องทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
• เอกสารฉบับนีจ้ ดั ทาขึน้ โดยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนีน้ ามา
จากแหล่งข้อมูลที่บริษัทเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่ อยู่ในวิสยั ที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอิสระ บริษัทไม่สามารถ
ให้การรับประกันความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงข้อเท็จจริง หรือ
ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ รวมทัง้ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ น้ จากการใช้ขอ้ มูลนีข้ องผูห้ นึ่งผูใ้ ด ความเห็นที่
แสดงในเอกสารนีป้ ระกอบด้วยความเห็นในปั จจุบนั ของบริษัท ซึง่ สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทมิได้ให้คาปรึกษาด้านบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย โดยผูล้ งทุนควรปรึกษาเรื่องดังกล่าวกับที่ปรึกษา และ/หรือ ผูใ้ ห้คาปรึกษา
ก่อนการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลในเอกสารนี ้ ผูล้ งทุนควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับตนเอง และ
ควรได้รบั คาปรึกษาจากผูใ้ ห้คาปรึกษาด้านการลงทุนที่ได้รบั อนุญาต
• บริษัทมิได้มอบอานาจให้บคุ คลใดเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล หรือเป็ นตัวแทน รับรอง แสดง หรือรับประกันข้อมูลใดๆ ที่มิได้ปรากฏอยู่ในหนังสือ
ชีช้ วนทัง้ นี ้ หากมีการกระทาดังกล่าว ให้ถือว่าข้อมูลที่กล่าวถึงนัน้ ไม่อาจนามาประกอบการพิจารณาได้
• ผลตอบแทนในอดีตมิได้แสดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุน รวมถึงรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงและ
เพิ่มขึน้ ได้ ผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรับประกันได้ และผูล้ งทุนอาจได้รบั เงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก แม้กระทั่งในกรณีท่ี
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นประเภทคุม้ ครองเงินต้นก็ตาม เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่ผอู้ อก ตราสารไม่สามารถชาระหนีบ้ างส่วนหรือ
ทัง้ หมดตามสัญญาได้ ความเห็นที่แสดง ณ ที่นี ้ เป็ นความเห็นปั จจุบนั ตามวันที่ระบุในเอกสารนีเ้ ท่านัน้
• ไม่มีการรับประกันว่ากลยุทธ์การลงทุนนีจ้ ะมีประสิทธิผลภายใต้ภาวะตลาดทุกประเภท และผูล้ งทุนแต่ละท่านควรที่จะประเมิน
ความสามารถของตนในการที่จะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง
• ผู้ลงทุนสามารถทาการศึกษาและขอรับข้อมูลสาระสาคัญของกองทุนรวม รวมถึงนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการ
ดาเนินงานย้อนหลังได้จากผูแ้ ทนขายที่ได้รบั การแต่งตัง้ จาก บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) และเว็บไซต์
ของบริษัท www.ktam.co.th
• คาแนะนาข้างต้น มิได้ใช้กบั ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ( Unit Linked Products )
• © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย จากัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย
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